
 

 

 
 

Statočné srdce. 

Chýba mi. Jedno už niekoľko týždňov, druhé občas niekoľko rokov.  

To prvé je film a už neviem, komu som ho veľmi odporúčal a ochotne 

požičal. Ale teraz, keď po ňom zostala medzera v našej filmotéke, som 

z toho trochu – naozaj, iba trochu – nervózny. To moje vlastné srdce sa 

(ma) plaší. Prejavuje sa v tom môj sklon k perfekcionizmu 

a usporiadanosti (syndróm najstaršieho dieťaťa). A nielen to. Ľudia, 

ktorí vyrastali v skromných pomeroch, majú tendenciu byť buď skúpi 

a hrabiví – všetko, čo majú, je im cenné, lebo to stálo veľa námahy či 

odriekania; niektorí z nich sú naopak štedrí: nech si druhí užijú to, čo 

oni sami nemohli. Lenže oboje platí aj o ľuďoch, ktorí boli ako deti 

obklopení hojnosťou a bohatstvom.  

Niektorí sú skúpi a lakomí, iní veľkoryso štedrí. 

 K tomu, ako sa správame, po troške prispeli mnohé okolnosti.  

Ale skutočnou príčinou, pravým zdrojom nášho správania je naše srdce. 

Ak nám ide o zmenu správania, tak pravidlá, odmeny a sankcie nedokážu 

zabezpečiť trvalé výsledky, lebo nedokážu ovládať vnútorné pohnútky, 

chúťky a deformácie charakteru. Preto na premene srdca záleží viacej, 

ako na ovládaní správania.   
pokračovanie vo vnútri 

Bohoslužby 

1.9. 9:30  Ján Verčimák 

8.9. 9:30 

 

 Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA 

 15.9. 9:30  Štefan Evin 

22.9. 9:30  Wayne O'Leary 

29.9. 9:30 

10:00 

 Miroslav Haszics 

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY V HORNEJ SEČI  
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Modlitebné stretnutia v stredu      
 

 

Levice 

(19:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(19:00) 

M.Ludany 

(19:00) 

N.Tekov 

(19:00) 

4.9. M.Prišťák J.Verčimák  G.Sirotňák  

11.9. Ch.Lehmann Senior Garden O.Kerekréty  Š.Evin  

18.9. R.Mészároš M.Haszics  J.Kováč  

25.9. J.Bálint Senior Garden V.Suchanský  A.Moravský 

Porada staršovstva 
 9.9. pondelok 18:00 

Same klub pre deti – Afterparty DeLeT 
 8.9. nedeľa 15:00-16:30 MC Kontakt 

Update – Konferencia mládeže 2013 
 12.9.-15.9. Liptovský Mikuláš 

Zborová škola pre každého 
Téma: Biblické učenie o Bohu – Základy kresťanskej teológie 

 20.9.-21.9. piatok-sobota 

MaMi klub  

 4.9. streda 9:30  18.9. streda 9:30 

 11.9. streda 9:30  25.9. streda 9:30 

Gratulujeme absolventom 
1. Mgr. Guťanová Ivana – UKF, Filozofická fakulta, Nitra 

2. Bc.Ing. Mészároš Roman - UMB, Pedagogická fakulta, Katedra 

teológie a katechetiky, Banská Bystrica 

3. Ing. Šajben Rastislav – UMB Ekonomická fakulta, Banská 

Bystrica  
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Blahoželáme k narodeninám 

Sallaiová Zuzana, Levice, (83) 1.9.  

Csehová Juliana, Levice, (76) 1.9.  

Marföldi Ondrej, Dolná Seč, (92) 3.9.  

Mátrayová Helena, Levice, (64) 3.9. 

Garajová Alžbeta, Levice, (94) 7.9.  

Bíroová Mária, Starý Hrádok, (72) 7.9.  

Potocká Alžbeta, Mýtne Ludany, (84) 10.9.  

Wink Ladislav, Levice, (68) 14.9. 

Guťan Michal, Horná Seč, (91) 16.9.  

Kohútová Mária, Levice, (62) 18.9. 

Fabianová Helena, Levice, (74) 19.9. 

Hurajová alžbeta, Levice, (60) 21.9. 

Guťanová Helena, Levice, (71) 22.9.  

Tomašovský Michal, Levice, (63) 23.9. 

Guťanová Alžbeta, Levice, (65) 27.9. 

Laczkovská Helena, Horná Seč, (79) 28.9. 

Rozlúčili sme sa  
s Júliou Henželovou z Hornej Seči vo veku 63 rokov (19.7.) 

Narodila sa 
dcéra Jasna, Martinovi a Slávke Kubíkovým (14.7.) 

Blahoželáme mladomenželom 
Samuel Kušnierik a Miriam Kušnieriková-Šajbenová (31.8.) 

Hostitelia 
1.9. Lüleiová Júlia 

Guťanová Miriam (HS) 

22.9. Haszicsová Darina 

Potocká Valéria 

8.9. Gulásová Mária 

Guťanová Alena 

29.9. Kováčová Júlia  

Bálintová Mária 

15.9. Zomborská Milena 
Tomašovská Marta (HS) 
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Súčasným aj budúcim hostiteľom 
Prosíme rodiny, ktoré sa chcú pridať do služby prijímania hostí k 
nedeľnému obedu, aby to oznámili do kancelárie zboru do 13. októbra. 

Tiež nám, prosím, oznámte, ak v tejto službe už nemôžete pokračovať. 

 

O čom rokovalo staršovstvo v júli 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu. 
 

 

 

 

  

Kontakty 
Internetová stránka zboru: www.cblv.sk 

Kancelária zboru S.Chalupku 7  633 2520, levice@cb.sk 

Správca zboru: Evin Štefan 29. augusta 25  631 6399; 0908 655 262 

Vikár: Verčimák Ján  0905 629 663 

Domovník  633 2521 

 
 

Čísla účtov pre príspevky na činnosť zboru a jeho projekty: 

Zborový účet:        28611356/0900 

Mládežnícke centrum:     1611525951/0200 

Miesto v dome:       7143562002/5600; VS: 5555 

Senior Garden:       7143569001/5600; VS: 3333 

 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 
Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 

mailto:levice@cb.sk
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pokračovanie z prvej strany 

Môj život je ešte stále v procese premeny Božou milosťou, a preto mi 

občas chýba toto druhé statočné srdce. Srdce spokojné s Božou 

milosťou, dôverujúce Bohu, s láskou oddané Božím zámerom, milujúce 

ľudí, vrátane... Premenené srdce si potom prirodzene kladie isté 

hranice, aby si uchovalo svätosť. Ale samotné hranice nikdy neurobia 

srdce čistým. Túto moc má iba evanjelium Pána Ježiša Krista, keď 

v nás prebýva Jeho Duch. 

V posledných dňoch znova žasnem nad tým, že je to tak. Počul som 

dojímavé svedectvo o statočných a štedrých, ktorí pomáhali bratovi 

a sestre po autonehode. Minule pri obede mi mladý študent povedal: 

„Kamarát zo školy (Janko so statočným srdcom) mi zvestoval evanjelium, 
a ja som uveril v Pána Ježiša. Teraz v máji.“ Svedectvo o svojom 

obrátení odvtedy statočne vystavuje na internete a už pár mesiacov 

navštevuje naše spoločenstvo. Iné dievča, tiež mladá kresťanka, ktorá 

je medzi nami podobne nenápadná ako ten chalan, v jednom zo svojich 

svedectiev na internete vyjadruje: „Nedeľa. Moja nová rodina, ktorú mi 
Hospodin daroval. Obzerám sa dookola a vidím známe aj neznáme tváre. 
Dorastenci, s ktorými sa stretávam každú sobotu o 6-tej, známe tváre 

z táborov, neznámi ľudia, ktorých vídam iba v nedeľu. Sadáme si 
a prichádza kapela. Ďalšie známe tváre, ktoré ma takmer každú nedeľu 
sprevádzajú chválením Pána. Miestnosťou znie prvá pieseň. Ja iba sedím 

a vstrebávam pocit plnosti. Áno Boh ma v tom nenechal samú. Dal mi 
ľudí, cez ktorých ma môže napomínať, učiť a pohladiť, ak je to 

potrebné... Pane, ďakujem Ti za týchto ľudí, ktorých si mi dal do 
života, ako tvoje nástroje, aby som skrze ich životy a slová dokázala 

pochopiť tvoje odkazy.“ 
Mimochodom, nie je ten náš film u vás? Statočné srdce. Ak nie, nevadí. 

Len maj statočné, premenené a čisté srdce. 
Štefan Evin 

Miesto pre Božiu reklamu                             Miriam Šajbenová 

Keď sa zamýšľam nad svojím obrátením a prijatím Krista za svojho 

Spasiteľa, tak neviem povedať konkrétny deň ani miesto, kde sa to 

stalo. Od malička som vyrastala v kresťanskom spoločenstve a rodine. 
Pamätám si jeden moment, keď som sa rozprávala s maminou o Bohu, 

smrti, hriechu a pýtala sa jej, ako môžem prijať Boha do svojho života. 

Po tomto rozhovore som odišla do svojej izby a modlila sa k Nemu. 
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Vyznávala som svoje hriechy a uznala, že zomrel za ne. On je Pánom, 

ktorý mal, má, bude mať môj život vo svojich rukách. Tak, ako som to 

vtedy vedela a chápala. Za ďalšie medzníky môjho života považujem 

výlet MDK, kde sme boli vyzvaní, aby sme odovzdali svoj život Bohu.  
Tí z nás, ktorí výzvu prijali, ostali pri táboráku a tam sme sa spoločne 

modlili. 

Neskôr, počas evanjelizačného koncertu „Jesus revolution“, ma Pán 

usvedčoval z toho, že život bez Neho je prázdny. Tak som sa znova 

a znova rozhodovala žiť život s Ježišom.  

Po nejakej dobe sa premietal v dome kultúry Junior film Ježiš pre ľudí 

z Levíc. Viem, že po filme bol priestor a čas nato, aby sme sa spolu 

rozprávali o filme. Ja spolu so skupinkou dievčat sme si sadli za stôl 

a debatovali. Vzápätí k nám prišiel jeden z organizátorov, ktorý sa 

pripojil k našej debate. Na záver sme sa spoločne modlili.  

Keďže som nikdy nevedela definovať jeden konkrétny deň svojho 
obrátenia, tak som si často kládla otázku: „Som vôbec spasená?“ Počula 

som totiž mnoho svedectiev o tom, ako sa ľudom po obrátení veľmi 

zmenil život. Ja som taký pocit nemala. Mnoho rokov ma tento problém 

trápil, ale Pán ma postupne utvrdzoval, že som Jeho dieťa. 

Teraz už viem, že som uverila a vyznala, že chcem aby bol mojím Pánom 

a Spasiteľom. A nemuselo to byť sprevádzané nijakými veľkými 

emóciami alebo zážitkami. Možno to ani nebola náhla zmena od zlého, 

ale postupne som chápala, čo je hriech a čo s ním robiť. Verím, že celý 
život je o tom, aby sme sa posväcovali. A aj ja sa chcem meniť v rukách 

môjho Spasiteľa, pod Jeho krížom volať „Pane, zmiluj sa“, lebo to 

potrebujem. Teším sa na ďalšie pokračovanie Jeho príbehu, ktorý píše 

skrze môj život.  

*  
 

Mnohí sme boli na táboroch, výletoch, pobytoch, akciách. 
Niektorí ako účastníci, ďalší ako vedúci. Iní aj – aj.  

Niekto modlitebnou podporou z domu, alebo ako finančný či 
materiálny sponzor. Ďakujeme všetkým vám – 

organizátorom, vedúcim, členom tímov a podporovateľom, že 
ste nám slúžili svojimi darmi, časom, láskou, životom, 

zdrojmi a svedectvom počas letných akcií.  
Ďakujeme Pánu Bohu za vás - že vás máme. 

* * * 
Napíšte nám, účastníci aj vedúci, aké bolo vaše leto. 

  


